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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 21/08/2018, από την εταιρεία L’Oreal S.A. (στο 

εξής η «L’Oreal»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύµφωνα µε την οποία η L’Oreal θα 

αποκτήσει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Logocos Naturkosmetic AG (στο 

εξής η «Logocos Naturkosmetic») και της Logo-Bau GmbH & Co. (στο εξής η «Logo-
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Bau») (οι δύο εταιρείες µαζί στο εξής ο «Στόχος»), µέσω της L’Oreal Deutschland 

GmbH. 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η L'Oréal S.A. που είναι µία συµµετοχική εταιρεία (joint stock company/société 

anonyme), δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Γαλλίας. Η 

L'Oréal είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου εταιρειών L’oreal. Ο όµιλος L’Oréal 

δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εµπορία καθώς και δια-

νοµή ενός µεγάλου φάσµατος καλλυντικών προϊόντων (επαγγελµατικών καλ-

λυντικών πολυτελεία), καλλυντικών ευρείας διανοµής, καλλυντικών πολυτελεί-

ας και δερµοκαλλυντικών).  

2. Ο Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης που είναι οι εταιρείες Logocos 

Naturkosmetic και Logo-Bau. Η Logocos Naturkosmetic αποτελεί εταιρεία µε-

τοχικού κεφαλαίου δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Ο-

µοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποι-

είται στην παραγωγή και διανοµή καλλυντικών προϊόντων που παράγονται 

από φυσικά συστατικά και αφορούν ιδίως πρόσωπο, µαλλιά και σώµα. 

Η Logo-Bau είναι ένας ετερόρρυθµος συνεταιρισµός δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε τους νόµους της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας. Η 

εν λόγω εταιρεία  κατέχει τη γη η οποία χρησιµοποιείται για την παραγωγή και 

διανοµή των καλλυντικών προϊόντων της Logocos Naturkosmetic.  

Στις 22/08/2018, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

ενηµερώθηκε µε σχετική επιστολή αναφορικά µε την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόµου.  

Η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 24/08/2018, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (στο εξής η «Υπηρεσία») 

αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή µε 

ηµεροµηνία 25/09/2018, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη ως 

προς το συµβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού 

στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 
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χορηγούνται σε αυτή σύµφωνα µε τον Νόµο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόµος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα  συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση της Συµφωνίας Πώλη-

σης και Αγοράς (εφεξής η «Συµφωνία»), ηµεροµηνίας [………]1, ανάµεσα στη L'Oréal 

Deutschland GmbH (ως αγοραστής), 100% θυγατρική της L'Oréal και των εταιρειών 

[………] (ως ο πωλητής 1) σε σχέση µε την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφα-

λαίου της Logocos Naturkosmetic και της [………] (ως ο πωλητής 2) και [………] (ως 

ο πωλητής 3), αναφορικά µε την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της 

Logo-Bau.     

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόµου.  

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συµπεριλαµβανοµένης της Συµφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους µε 

βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, 

καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 

άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόµου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης 

του Στόχου, του οποίου ο αποκλειστικός έλεγχος θα αποκτηθεί από την L’oreal. 

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

σηµασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου. 

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία αφού, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Στόχου, ήτοι των εταιρειών Logocos  

Naturkosmetic και Logo-Bau, για το οικονοµικό έτος 2017, ανήλθε περίπου στα 

€[………] και €[………] αντίστοιχα και της L’oreal για το ίδιο έτος στα €26.024 

δισεκατοµµύρια.     

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

άνω των €3,5 εκατοµµυρίων. Συγκεκριµένα, ο Στόχος πραγµατοποίησε κύκλο 

εργασιών στην Κύπρο κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος, 2017, περίπου €[………] 

και η L’oreal περίπου €[………].  

                                                             
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στο σύνολο του κειµένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύµβολο [....]. 
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Σύµφωνα µε τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συµβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά, τηρουµένης της διαδικασίας διαπίστωσης της 

συµβατότητας µιας συγκέντρωσης δυνάµει των κριτηρίων περί συµβατότητας, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόµου, για τη σηµαντική παρακώληση του 

ανταγωνισµού στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας 

υπόψη τα επιµέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόµου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά, εφαρµόζοντας τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για 

τον καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Η L'Oréal είναι η µητρική εταιρεία ενός όµιλο εταιρειών που δραστηριοποιείται στην 

αγορά καλλυντικών και προϊόντων οµορφιάς. Ο όµιλος L’Oréal δραστηριοποιείται 

στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εµπορία καθώς και διανοµή ενός µεγάλου 

φάσµατος καλλυντικών προϊόντων (επαγγελµατικών καλλυντικών πολυτελείας), 

καλλυντικών ευρείας διανοµής, καλλυντικών πολυτελείας και δερµοκαλλυντικών). 

Η Logocos  Naturkosmetic δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανοµή 

καλλυντικών προϊόντων που παράγονται από φυσικά συστατικά. Η Logo-Bau 

δραστηριοποιείται στην ενοικίαση ενός ακινήτου. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται η αγορά α) βαφών 

προσώπου ευρείας διανοµής, β) προϊόντων περιποίησης µαλλιών ευρείας διανοµής 

καθώς και γ) προϊόντων περιποίησης δέρµατος ευρείας διανοµής 

(περιλαµβανοµένων προϊόντων περιποίησης σώµατος και  προϊόντων περιποίησης 

προσώπου).  

Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά 

ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για όλες τις σχετικές αγορές 

προϊόντων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δηµιουργούνται επηρεαζόµενές αγορές µε βάση το Παράρτηµα Ι του 

Νόµου, όσον αφορά την οριζόντια σχέση µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών στις υπο-

αγορές: α) βαφών προσώπου ευρείας διανοµής καθώς και β) προϊόντων 

περιποίησης µαλλιών ευρείας διανοµής.   
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Στην βάση των ενώπιον της στοιχειών και γεγονότων, η Επιτροπή ανάλυσε τους 

παράγοντες που καταγράφονται στο άρθρο 19 του Νόµου και κατέληξε ότι η 

κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδέχεται να επιφέρει αµελητέες αυξήσεις στα 

συνδυασµένα µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων ένεκα των πολύ 

µικρών µεριδίων αγοράς του Στόχου, καθώς και λόγω της ανταγωνιστικότητας της 

τοπικής αγοράς καλλυντικών ευρείας διανοµής, η οποία χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη σηµαντικού αριθµού ανταγωνιστών της αγοράς.   

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρµόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόµου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύµφωνα µε το Νόµο, κατέληξε στην οµόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτηµα δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισµού στις επηρεαζόµενες αγορές εντός της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Νόµου, η Επιτροπή 

οµόφωνα αποφασίζει να µην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  
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